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ИЗЈАВА ЗА ОДРЕКУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ   

Информациите, документацијата и бројките во оваа достава се напишани од конзорциумот на 

проектот ТРАИНЕЕ според ЕК-грант договорот 785005 и не ги одразуваат ставовите на 

Европската комисија. Европската комисија не е одговорна за каква било можна употреба на 

информациите содржани овде. 

 

Сите права на интелектуална сопственост се во сопственост на членовите на конзорциумот 

ТРАИНЕЕ и се заштитени со важечките закони. Репродукцијата не е овластена без претходна 

писмена согласност.  

Комерцијалната употреба на која било информација содржана во овој документ може да се 

направи со претходно барање дозвола од сопственикот на таа информација.  

 

ПРИЗНАНИЕ  

Овој документ е достава од проектот ТРАИНЕЕ. Овој проект е финансиран од програмата за 

истражување и иновации Хоризонт на Европската унија 2020 според Договорот за грант бр. 

785005.   
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1. Вовед 

1.1. Опис на проектот  

Проектот ТРАИНЕЕ “Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно 
градење” е Проект финансиран од ЕУ во рамките на програмата “HORIZON 2020”, тема: 
Вештини во градежништвото, Вид на акција: Акција за координација и поддршка. 

Општа цел е да се зголеми бројот на квалификувани стручни лица за градење според 
препораките од Националниот патоказ за квалификации (http://buildupskills.mk 
/images/Publikacii/Roadmap/EN_Roadmap_BUS-MK.pdf) во врска со два приоритети, 
обука на 4.500 градежни професионалци и директни градежни работници и 
надминување на бариерите за спроведување на мерките за енергетска ефикасност во 
работењето и одржувањето. 

Поставени се три специфични цели како: 

(1) Надградба на две квалификациски шеми за техничари, градежни раководители и 
инженери и развој на шеми за обука во големи размери за 5 квалификации за 
директни градежни работници сини јаки и две занимања од обновливи извори 
на енергија (дизајнери и монтери) со воспоставување на Центарот за знаења и 
вештини за поддршка во развој на одржлив пазар на ЕЕ- засновани градежни 
вештини со годишен капацитет да ги реплицираат на 10 даватели на обука и 600 
квалификувани градежни работници (200 преку обука и 400 преку признавање 
од претходното учење); 

(2) Зголемување на свеста кај професионалците во градежништвото за употреба на 
алатките за Информатичко моделирање на градби (БИМ), со цел да се постигне 
посакуваниот мултидисциплинарен пристап во градежништвото што треба да 
резултира со намалување на јазот помеѓу дизајнираната и реалната енергетска 
изведба преку подобрен квалитет на конструкцијата во специфични проекти и да 
се постигне мерлива заштеда на енергија и подобрување на квалитетот на 
затворено опкружување; 

(3) Подобрено препознавање на пазарот за вештините во градежниот сектор и 
зајакнување на соработката помеѓу различни стручни групи и воведување 
методологија за взаемно препознавање на вештини со три земји на ЕУ (Грција, 
Словенија и Хрватска). 

Конзорциумот ТРАИНЕЕ се состои од 6 партнери, 5 од Македонија: СКМ-Стопанска 
комора на Македонија; ЗБК Креација - Здружение за бизнис и консултантски услуги; 
УКИМ- Универзитет Св. Кирил и Методиј со Факултет за електротехника и 
информациски технологии; ЕИМ-Инженерска институција на Македонија; ЦОВ-Центар 
за образование на возрасни; и 1 партнер од Шпанија: БИМ Академија-ВИТС Институт од 
Барселона. 
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Проектот е организиран во шест работни пакети што ќе произведат 34 испораки 
(производи) со предвидено влијание врз две области: (а) овозможување на политика и 
(б) градење на капацитети и вештини за мерки за енергетска ефикасност. Проектот има 
намера да влијание врз 270 градежни професионалци, 440 директни градежни 
работници, 230 градежни компании и 32 релевантни актери на пазарот (6 јавни власти; 
6 национални стручни здруженија 1- образовни и тренинг институции и 10 инвеститори).    

1.2. Цел на документот 

Овој документ е испорака # 3.6, што е резултат на Задачата 3.4: Организирање обука за 
БИМ - професионалци од меѓународно акредитиран давател на услуги. 

Целта на Програмата за обука е да ги идентификува соодветните стратегии за обука и 
активности потребни за да се постигне посакуваниот исход на учење за време на 
имплементацијата на Информатичко моделирање на градби (БИМ) засновано врз 
Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење.   

Програмата за обука обезбедува јасно разбирање за тоа што мора да се случи за да се 
исполнат барањата за обука што се дефинирани, така што, крајните корисници добиваат 
обука за знаења, вештини и/или способности потребни за поддршка на новите улоги, 
деловни процеси и/или технологии.  

Креирање и модификација на БИМ модели и објекти во 3Д параметарско БИМ 
опкружување е многу стручна активност која бара не само специјално знаење од 
областа на градежништвото, туку и вештини за користење специјализиран софтвер кој 
овозможува искористување на БИМ. Правилно креираниот објект е важен предуслов за 
понатамошна употреба на информации добиени од моделот БИМ и за целосно 
истражување на потенцијалот на БИМ. Затоа, од суштинско значење е практичарите да 
научат не само за теоријата на БИМ, туку неопходно е да научат како да работат со 
специјализиран софтвер за да се гарантира точноста и комплетноста на сите достапни 
информации за објектот. 

Проектот ќе овозможи обука за 50 БИМ професионалци. Обуките  ги води и организира 
Академијата БИМ како искусна институција за обуки за БИМ. Обуките ќе бидат 
организирани за различни профили, со цел да се опфати целиот животен циклус на 
процесот на градење (проектанти, архитекти, техничари, инженери, сопственици и јавна 
администрација).  

Развиени се четири различни програми за обука: 

1. БИМ за практичари: инженери, архитекти и техничари (40 часа обука на лице место); 

2. БИМ за носители на одлуки, пазар, сопственици – пократки обуки (15 часа онлајн 
обука); 

3. БИМ за градежници и изведувачи (40 часа обука на лице место); 

4. БИМ за индустрија и производители (15 часа онлајн на Интернет). 
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За обуките за БИМ, се разви материјал за обука во формати на лице место и преку 
Интернет. Достапен е исто така и како материјал за е-учење. 

Обуката за развиените програми беше адресирана како што следи: 

1. За програмата бр. 1. – 20 приправници (28 присутни) 

2. За програмата бр. 2. – 10 приправници (онлајн обука) (11 присутни) 

3. За програмата бр. 3. – 10 приправници (15 присутни) 

4. За програмата бр. 4. – 10 приправници (онлајн обука) (14 присутни) 

Центарот за знаења ќе понуди средина за воспоставување редовни работилници за 
промоција и обуки со создавање на средина за обуки преку соработка со пошироката 
индустрија и/или шема за надградба, со што би се собрале оскудните ресурси и би се 
контролирало дуплирањето на напорите и би се обезбедила конзистентност во 
квалитетот на обуката. 

Пренесувањето на развиената шема за обука во Центарот на знаењае ќе обезбеди 
одржливост на онуките по завршувањето на проектот. 

Предвидено е обучените стручни лица за БИМ да ги пилотираат своите вештини за 
користење на БИМ за пресметка на енергетски јазови на избраните студии на случаи. 

1.3.Слушатели 

Овој документ е наменет за употреба од: 

 Конзорциумот на проектот ТРАИНЕЕ 

 Проектниот менаџерот на Центарот за управување со обуки, знаења и вештини  

 Посетителите на обуки 

 

2. Опсег на обуката 

2.1. Цели на обуката 

Програмата за обука е дизајнирана да им обезбеди на архитектите и градежните 
инженери вештини и техничко знаење што ги бараат и инвеститорите и енергетската 
политика на ЕУ за намалување на јазот помеѓу дизајнираната и реалната енергетска 
изведба и мерливите заштеди на енергија преку воведување на БИМ (Информатичко 
моделирање на градби). Наставната програма се фокусира на развој на основни 
вештини за БИМ и стратегии за решавање проблеми. 

Друга цел е да се поврзе образованието со активностите на ново воспоставениот 
Центар за знаења и вештини во Скопје, како што се: 
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 Да обезбеди дека сите засегнати засегнати страни ја разбираат улогата на 
користење на БИМ како отворена алатка;  

 Да обезбеди добивање соодветна обука за подгвотовка на засегнатите страни за 
нови работни практики и работен тек; 

 Да обезбеди испорачување на соодветно ниво на знаење како основа за обука 
ориентирана на модели; 

 Да обезбеди соодветно ниво на вештина за да се извршат улогите во изградбата 
на објектите. 

Следниве точки опишуваат што е „во опсег“ на проектот: 

 Вработените и менаџерите на кои ќе им треба обука да ги разберат процесите на 
БИМ, ќе бидат вклучени „во опсег“ за целите на развојот на обуката; 

 Обуката за широк спектар на софтвер и прилагодување на сите документи 
поврзани со обука за одделни тимови / компании е „надвор од опсегот“ и ќе 
биде одговорност на одделните компании. Сепка, Центарот за управување со 
знаења и вештини може да обезбеди платена форма на услуги за исполнување 
на овој услов. 

2.2. Претпоставки 

Следниве претпоставки се применети за Програмата за обука: 

 Програмата за обука се заснова на барањата за обука собрани преку состаноци и 
работилници одржани во претходните промотивни сесии; 

 Различно внимание беше посветено на употребата на ресурси за развој на 
материјали за обука од лице место и/или од далечина, бидејќи и рзлични типови 
на  студенти беа заинтересирани за секоја пооделна програма. 

2.3. Предуслови  

Успешност на  обуката зависи од достапноста на:  

 Пристап до ресурси и преглед на содржината на курсот и материјалите за обука; 

 Контакт со реални искуства што може да се применат во работата на 
вообичаените учесници 

 Ажурирани информации и содржини: 

 Достапност на капацитети за обука, вклучувајќи простори, хардвер, софтвер, 
флип графикони, бели табли, Wi-Fi и кабелска врска, итн.  
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2.4. Ризици 

Следниве ризици се однесуваат на обуката за проектот: 

 Крајните корисници сакаат повеќе обука отколку што е потребно/изводливо. Ова 
прашање е решено преку обезбедување дополнително време на крајот од секоја 
сесија и спроведување домашна работа преку е-пошта  

 Промени во проектот се случуваат при развој и испорака на обука. Сите обуки се 
испорачани и завршени навреме по очекуваната агенда. 

 Низок интерес поради недостаток на време на вработените стручни лица. 
Проектот ТРАИНЕЕ го ублажи овој ризикот со организирање на обуките во 
полудневни сесии.  

 

2.5. Проценка на потребите за обука 

Проценувањето на потребите за обука на организацијата ги идентификува празнините 
во знаењето, вештините или способностите на засегнатите страни во однос на потребно 
ниво за следење на обуката. Овој чекор е почеток на обуката со цел прилагодување на 
нивото на организирање на обуките.  

Првата акција е идентификување на групи на  крајни корисници и целите/приоритетите 
со цел да се развијат прилагодени методи за обука. Оваа акција се дефинира за време 
на БИМ настаните за промоција на обуката и порценката служи за прилагодување на 
содржината  на обуката. 

 

3. ПРИСТАП НА ОБУКАТА 

3.1. Методи на обуката  

Методите за обука што се користат во обуката се следните:  

 Пристап на хибридна обука: За да се помогне во задржувањето на учењето, се 
користи метод за испорака на хибриден тренинг, како комбинација на 
документи, видеа, практични вежби, прагматичен пристап кон дизајнот и  
користењето на софтверот, со цел да обезбеди соодветно образовно 
опкружување. 

 Обуката вклучува:  

 Презентација предводена од инструктор за теоријата на БИМ 

 Обука предводена од инструктор, Практични примери – партиципативна 
обука користејќи избран софтвер, во овој случај ACCA и  
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 Вежби, консултации и поддршка од далечина, самооценување на 
почетокот и на крајот за да се разбере збогатувањето за време и по 
програмата за обука. 

3.2. Улоги и одговорности за обуката 

Табелата подолу е начинот како се профилирани клучните улоги што се дел од тимот за 
обука. Поединци имаат повеќе од една улога: 

Табела 1 - Профил на тимот за обука 

Улога Профил Вештини / размислувања 

Водач на 
обука 

Одговорен за завршување и 
управување со програмата за 
обука, вклучително и развој на 
наставни материјали и 
испорака на обука. 

Развој на стратегија за обука 

Има едно водство на обука од 
проектниот тим. 

Вештини за управување со 
проекти 

Едукативни вештини 
 

Предавач 
Одговорен за развој на 
индивидуална тема на 
теоретска обука 

Позадина на БИМ - теоријата  
Искуство со предавање на 
различни теми од БИМ 

Експерт за 
обука 

Одговорен за развој на проект 
за примерок врз основа на 
модели БИМ. 
Имавме напредни компании 
кои покажаа резултати и 
совети за дигиталните 
градежни работи. 

Искусен во BIM моделирање и 
размена на податоци, плус нови 
додатоци и хардвер користени 
во  
“Construction 4.0” 

Организацијата за обука е поддржана од Тимот на Креација и други проектни партнери  

А / Фаза на подготовка,   

 Подготовка на образец за покана и онлајн регистрација за обука на лице место и 
преку Интернет за БИМ; 

 Најава за распоред за обука и собирање на обрасци за регистрација; 

 Комуникација со учесниците и дисеминација на материјали за обука; 

Б / Фаза на организација,  

 Обезбедување логистика за обука на лице место (хотел, опрема, освежување, 
лансирање и толкувачи) и обука онлајн преку; 

 Список на потписи на учесници за секој ден; 

В / Фаза на следење   
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 Прашалник за Евалуација на подготовките, собирање на Одговорите и Извештај 
за задоволството од обуката; 

 Учество во организирање на испит.  

 

3.3. Инфраструктура за обуката 

3.3.1. Помошни средства за обуката 

Списокот за подготовка на опрема и помошни средства потребни за сесии за обука во 
училница се состои од: 

 Пренослив компјутер за инструктори, поврзан со проектор за видео-бим и 
звучници 

 Екран за проекција и една бела табла и хартиена табла плус маркери 

 По еден компјутер за секој учесник (за практична обука), приклучоци, Wi-Fi и 
достапна употреба на мобилни податоци  

 Компјутери опремени со потребен софтвер, со преземање и регистрирање на 
“ACCA Edificius, Solarius” и “us.platform" за компјутер на секој учесник. 

3.3.2. Средини за обука 

Различните средини за обука се однесуваат на: 

 Средина за развој на обуката 

Користена е за создавање материјали за обука; ова опкружување е за 
ексклузивна употреба на проектниот тим. 

 Средина за производот на обуката 

Откако се воспостави, Центарот за управување со знаења и вештини, се 
користи за испорака на обука во училница предводена од инструктори во 
универзитетските капацитети. 

 Средина за користење на обуката  

Креирано е со цел крајните корисници да можат да вежбаат во новиот 
„систем“; истовремено со распоредување на платформата “Zoom”  за е-учење 
и обична средина за собирање податоци на лице место. 
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4. Програма за обука 

4.1. Наставна програма на обуката 

Наставната програма ги дефинира курсевите за обука кои се развиени и испорачани, 
вклучително и придружните цели за учење, опциите за извори на информации, 
методите за испорака и користење на занењето од курсевите. Табелата ја презентира  
планираната наставна програма.  

Обуката се состои од три дела: теоретска подготовка во форма на предавање, практична 
подготовка каде што учесниците активно работат на БИМ-моделот под водство на 
експерти и домашни задачи како потсетник што се дава секојдневно. 

За целите на обука, предложениот минимален наставен план опфаќа: 

Табела 2 - Наставна програма за обука за курсеви на лице место (за практичари и за градители) 

Име  на наставна 
програма 

Цели на учење Времетраење 
(час.) 

Метод на 
испорака 

Теорија на БИМ 

Обезбедување основен концепт и сеопфатен преглед 
на принципите на Информатичко моделирање на 
градби (БИМ) како кооперативен метод на работа што 
снима и управува со информации кои се релевантни за 
животниот циклус на една зграда и овозможува 
транспарентна комуникација и трансфер на 
информации помеѓу сите лица вклучени во процес. 

8 
Презентација 

/ е-учење 

Развој на 
вештини 

Обезбедување практична обука за учесниците 
наменета за соработка базирана на модели, со фокус 
на интегрирана испорака на проекти и отворен пристап 
за БИМ. 

12 
Практична 
обука / во 
училница 

Енергетски 
перформанси 

Обезбедување концепт за користење на БИМ за да се 
намали јазот помеѓу дизајнираната и реалната 
енергетска ефикасност и мерлива заштеда на енергија. 
Студентите учат да користат специјализиран отворен 
БИМ софтвер преку интензивна обука. 

8 

Презентација 
/ е-учење /  
Практична 
обука / во 
училница 

 

4.1.1. Теорија на БИМ 

Специјализираните часови се насочени кон стекнување основни знаења и вештини за 
тимска работа во рамките на виртуелни проекти. Но, пред ова, 10-те БИМ Димензии се 
објаснуваат за да се постави панорамско сценарио за она што Информатичкото 
моделирање на градби нуди и испорачува на практичарите и градителите. 

Модулот  на курсот е наменет за лица од целиот процес на градење и низ целиот 
животен циклус на која било зграда и / или градба. Предуслов за успешно завршување 
на курсевите за обука на БИМ е можноста да се донесе нов концепт за работа, бидејќи 
Лин (LEAN construction) се фокусираше на соработка помеѓу објекти и ефективна 
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размена на информации во просториите на ИИП –интегрирана испорака на проект (IPD 
Integrated project delivery). 

Табле 3– Наставна програма за обука – Теорија на БИМ, испорачена на сесии за обука на лице место и преку 

Интернет 

Име  на 
наставна 
програма 

 

Име на модул  
Цели на учење 

Времетраење 
(час.) 

Метод на 
испорака 

Теорија на 
БИМ 

Вовед во БИМ 

а. Основни концепти и 
принципи 
б. Тековната состојба во земјата 
членка и во странство 
в. Развој на дизајн методи 
г. Животен циклус на градба и 
развој на проекти со текот на 
времето 

1 
Презентација / 

е-учење 

Теорија на 
БИМ 

Технологија и 
интероперабилност 

а. Параметарско моделирање 
б. Споделување на моделот и 
размена на информации 
в. Зрелост на БИМ во животниот 
циклус 
г. Ниво на детали / Ниво на 
информации 

2 
Презентација / 

е-учење 

Теорија на 
БИМ 

Улогата на 
засегнатите страни 

а. БИМ од дизајнерска 
перспектива - развој на модели 
б. БИМ од гледна точка на 
изведувачот - 4Д, 5Д 
в. БИМ за Управители со 
објекти 
г. БИМ за геодезија и транспорт, 
користење на ласерско 
скенирање 
д. Состав на проектниот тим, 
координација и улога на БИМ 
менаџер 

2 
Презентација / 

е-учење 

Теорија на 
БИМ 

Информатичка 
технологија и 

системски 
побарувања 

а. Видови датотеки 
б. Структура и развој на ИФЦ ( 
IFC Issue for Construction) 
в. Федерација на модел и 
откривање на конфликти 
г. Основите на договорните 
односи во БИМ 

1 
Презентација / 

е-учење 

Теорија на 
БИМ 

БИМ договори 

а. Видови градежни набавки 
б. Серија на стандарди на ЕУ 
19650 
в. План за извршување БИМ 

2 
Презентација / 

е-учење 
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4.1.2. Развој на вештини 

Универзитетски дипломирани студенти и професионалци се подготвени да работат во 
согласност со принципите на БИМ и понатаму да ги развиваат своите вештини 
благодарение на употребата на специфични алатки на софтверот ИФЦ ( Information Flow 
Control). Учесниците се поделени врз основа на професијата и задачите за кои тие се 
одговорни, во кои работат и за истите е ангажиран индивидуален тренер кој им дава 
поддршка за време на обуката. Тие работат заедно на моделот БИМ и симулират 
практики од реалниот свет со инструкции од тренерот. Овој облик на соработка ги 
исполни барањата за соработка базирана на модел, каде што сите информации се 
пренесуваат директно преку БИМ-моделот. 

Тренерите обезбедуват професионален надзор и водство во следниве области: 

 Архитектура и развој на модели 

 Статистика и структури за поддршка / Инсталација на MEP ( mechanical.electrical 
and plumbing) и HVAC ( heating, ventilation and air-conditioning) 

 Пред-изградба и конструктивност на зградите и управување со градежништвото 

 Преглед, ласерско скенирање, точка на облак (point cloud) 

Табела 4 - Наставна програма за обука - Развој на вештини 

 
Име  на наставна 

програма 

 
Име на модул 

 
Цели на учење 

 
Времетраење 

(час.) 

 
Метод на 
испорака 

Развој на 
вештини 

Вовед во 
моделирање 

Создавање на параметарски БИМ модел 
во согласност со условите за 
интероперабилност, модификација на 
моделот, обработка на резимеата, 
поставки за влез и излез на податоци. 
Обезбедување на процес на 
координирање на повратните 
информации и промените во моделот. 

4 
Практична 

обука   

Развој на 
вештини 

Истражување 

Основни поставки на координативниот 
систем на проектот и локацијата на 
зградата на одредена парцела, 
работејќи со “облачни точки”1. во 
контекст на таргетирање на тековната 
состојба на зградите со помош на 
копнено ласерско скенирање. 

2 
Практична 

обука   

                                                 
1 Облачни точки се збир на точки на податоци во просторот. Облачните точки обично се произведуваат од 3Д скенери, кои 

мерат многу точки на надворешните површини на предметите (англ. -point cloud)  
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Име  на наставна 

програма 

 
Име на модул 

 
Цели на учење 

 
Времетраење 

(час.) 

 
Метод на 
испорака 

Развој на 
вештини 

Примерок од 
проект 

Работа на подготвен проект - симулација 
на специфични ситуации од пракса кои 
бараат промена во предложениот 
идејно решение на проектот. 
Практичните вежби вклучуваат 
преземање на проектираниот моделот и 
потоа вклучување коментари во 
одделни делови од професијата - 
модифицирање на моделот, неговите 
делови и последователен излез. 
Координацијата на коментарите и 
вклучувањето на промените се 
обезбедува единствено преку моделот. 
Во оваа фаза, учесниците ќе ги 
идентификуваат просторните конфликти 
помеѓу одделните професии (на пр., 
транзиции што недостасуваат со  
структурите за поддршка, поставување 
на два система на цевководи на една 
локација). 

4 
Практична 

обука   

Развој на 
вештини 

Управување со 
градежништвото 

Практична вежба која има за цел да го 
преземе целосниот БИМ-модел на 
конструкцијата, вклучувајќи ги сите 
професии, како и обработката на 
списоците за област. Во оваа фаза, ќе се 
испитаат сите судири на време во 
спроведувањето. Честопати 
симулацијата на текот на работата на 
работното место (4D) функсионира и го 
проширува моделот до компонентата за 
финансирање (5Д). Вежбата е главно 
фокусирана на создавање врски со 
временски распоред со моделот и 
динамично прикажување на текот на 
изградбата, како и повлекувањето на 
финансии со текот на времето. 

2 
Практична 

обука   

4.1.3. Енергетски перформанси 

Успешните учесници во  обуката се подготвени да користат БИМ модели како извор на 
информации за модели и анализи на енергетски перформанси. Сега, тие се во можност 
да го трансформираат моделот преку неподвижен формат во специјализиран софтвер 
со цел да извршат различни форми на евалуација. 

Софтверот што се користи е “ACCA Solarius” за енергетски перформанси и дизајн на 
фотоволтаици заедно со “ACCA Edificius” за архитектонски дизајн. 
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Табела 5 - Наставна програма за обука - Енергетски перформанси 

 
Име  на наставна 

програма 

 
Име на модул 

 
Цели на учење 

 
Времетра
ење (час.) 

 
Метод на 
испорака 

Енергетски 
перформанси 

Теорија на 
енергетските 
перформанси 

 
Информации за европската рамка 
за стандарди и регулативи во врска 
со намалувањето на енергијата 
збогатена со практични 
информации за користење на БИМ 
за намалување на јазот помеѓу 
дизајнираната и реалната 
енергетска перформанса. 
 

2 
Презентација / 

е-учење 

Енергетски 
перформанси 

Соларни системи 

Користење на специјализиран 
софтвер за дизајнирање на 
фотоволтаични системи врз основа 
на податоците добиени од БИМ-
моделот. Модулот вклучува 
практични активности и пресметки. 
 

3 
Практична 

обука / вежби 

Енергетски 
перформанси 

Термички мостови 

 
Специјализиран софтвер за 
градење врз основа на 
параметарскиот модел БИМ со цел 
да се пресметаат термичките 
мостови. Модул вклучува 
практични активности и пресметки. 
 

3 
Практична 

обука / вежби 

 

4.2. Форматот на обука 

Форматите за обука се: на лице место ( училнива) и онлајн ( вебинар). 

Програмите на лице место имаа времетраење од 40 часа (часови 8 x 4 часови плус 
домашна работа) и он-лајн програмата се со времетраење од 15 часа (3 x 1,5 часови 
плус домашна работа). 

Програмата на лице место опфаќа 30% теоретска настава, 60% практична настава и 10% 
испит, а се организирана во 8-дневни сесии од 10ч до 14ч и 15 до 19ч., посветувајќи 1 
час за ручек, од 14 до 15ч. 

За да се заврши програмата, треба се смета на 8 часа домашна работа. 

Интернет-програмите 30% теоретска настава, 60% практична настава и 10% испит,, а се 
организирани во 3 видеа со времетраење од 1,5 часа за секоја, плус 30 минути прашања 
и одговори. Тие се надополнети со читања, истражувања и вежби кои опфаќаат 10 часа 
домашна задача. 
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4.3. Модули за обука 

Програмата за обука е организирана во комплементарни модули: 

Табела 6 - Модули за обука за професионалните профили на БИМ 

 
 
Професионален профил 

Практичари Градежници и 
изведувачи 
 
 
40 часа 

Носители
на одлуки 
 
онлајн,  
3 часа 

Индустрија и 
производители 
 
онлајн,  
3 часа 

Архитекти  Инженери 
40 часа 

 
Број на часови  
(1 час = 60 минути) 

 
40 часа 
на лице место 

 
40 часа 
на лице место 

 
15 онлајн 
часа 

 
15 онлајн 
часа 

 Модул Часа Февруари 2020 Февруари 
2020 

Април 
2020 

Април 2020 

Те
о

р
и

ја
 

н
а 

Б
И

М
 Основи на БИМ 

и нејзините 10Д 
димензии 

8     

Р
аз

во
ј н

а 
ве

ш
ти

н
и

 

Информации во 
моделот на животниот 
циклус 
Фаза на дизајнирање 

8  

 

   

Информации во 
моделот на животниот 
циклус 
Фаза на изградба 

8  

 
 
 

   

Информации во 
моделот на животниот 
циклус 
(фаза на одржување и 
фунционирање) 

4  

 

   

Како да се спроведе 
БИМ 4  

 
    

Работа на БИМ-модел 
(носители на одлуки) 4  

 

   

Работа на БИМ-модел 
 (индустрија, 
производители) 

4  

 

   

Ен
ер

ге
тс

ки
 

п
ер

ф
о

р
м

ан
си

  
 
Моделирање на 
енергетска ефикасност 
во БИМ 
 

8     

 Испит 
4  

на лице место 
3 он-лајн 

4 
3 
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Целокупните модули ги имаат овие главни цели: 

‒ Да се има искуство за измените што ги предлага БИМ како колаборативна 
методологија за работа за Напредна архитектура и градба 4.0. 

‒ Да се направат опипливи придобивките што БИМ ги претпоставува за дизајнер 
кога се наоѓа во позиција помеѓу дизајнирање на зграда и нејзино подоцнежно 
управување како недвижен имот. 

‒ Да помогне да се запознаат и селектираат потребните софтверски и хардверски 
алатки за нивниот развој во градежна компанија. 

‒ Да се има контакт со нови технологии што комуницираат или можат да се 
комбинираат со дигитален модел на БИМ. 

‒ Да се прецизира изведбата на градежен проект и да се подобри нејзината пред-
градба. 

‒ Да се воведат напредни 4D и 5D за анализа на трошоците и планирање и 
откривање судири. 

‒ Да се даде облик на профилот на БИМ координаторот за подобрување на 
процесите на внатрешен дизајн во одредена  компанија. 

4.3.1. Основи на БИМ 

Првиот модул ги опфати следниве области: 

‒ Која би била нашата дефиниција за БИМ? 

‒ Дефиниција на Леан; 

‒ Дефиниција на IPD ( Интегрирана испорака на проект); 

‒ БИМ влијае само врз градежниот сектор или и врз инфраструктурите? 

‒ Каде влијае најмногу БИМ? Која фаза? 

‒ Во која фаза од животниот циклус на една градба се користи БИМ? 

‒ Кои 3 земји во светот се најнапредни со БИМ. Најдобри практики? 

‒ Факти за да се направи БИМ задолжителен? 

‒ Дали употребата на БИМ е задолжителна во Македонија? 

‒ БИМ како трошок или како заштеда? 

‒ Може ли да ја вратам теоретски и практично инвестицијата во БИМ?  

‒ Придобивките обезбедени од страна на БИМ; 

‒ Што значи ЛОД, Што значи ЛоД ,Што значи ЛОИ, Што значи ЛОИН? 

‒ Што значи ЛОГ? 

‒ Важноста на класификацијата, таксономијата и комплетите на имотот; 
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‒ Неопходно знаење за набавка на БИМ во јавна работа; 

‒ Избор на БИМ софтвер; 

‒ План за извршување на БЕП-БИМ од страна на дизајнерот или јавната 
администрација / приватен сопственик; 

‒ БИМ како процес на агент по агент; 

‒ БИМ како колаборативен процес помеѓу агентите; 

‒ IFC ( контрола на текот на информациите) форматот, потребата од 
интероперабилност. 

Овој модул се фокусира на способноста на секторот да комплетира дизајн на градба од 
истражување на локација или постоечки објект до проценка преку дизајнирање, 
градежни цртежи, работење и одржување, како и до дозволи и пуштање во употреба.  

Обезбедува информации на секоја засегната страна од животниот циклус на градба од 
сопственик до дизајнер, од изведувач до инсталатор со сеопфатно разбирање за 
дизајнот на БИМ. Овие вештини се од суштинско значење за да се трансформираат 
агентите на ланецот на вредност за да се отстрани јазот помеѓу симулацијата и 
реалноста. Овој еднодневен модул ќе ги обезбеди основите на оваа методологија и 
најдобрите практики. 

 

4.3.2. Информации во модел на животниот циклус (фаза на дизајнирање) 

Вториот модул ги опфаќа следниве области: 

‒ Профил, улоги и функции на координаторот на БИМ; 

‒ БИМ на лице место, моќност на нови инструменти: ГПС, ласерско скенирање, 
термографска камера, далечинска акустична лабораторија, беспилотни летала, 
3Д печатење на конструктивно ниво; 

‒ Офсајт  БИМ (вон-локација), за производство, за префабрикувања. БИМ до 
модуларен, индустријализирање; 

‒ Колаборативни модели на склучување договори за колаборативна градба. Кон 
ИПД-Интегрираната испорака на проектот; 

‒ Единица за практична обука; 

‒ БИМ модели според нивната употреба; 

‒ БИМ интерфејси и софтвер; 

‒ Моделирање на структурата на БИМ; 

‒ Моделирање на архитектурата БИМ 

o  Архитектура: Ѕидови и спратови 
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o  Архитектура: Покриви и покриви 

o  Создавање и управување со шаблони за гледање 

o  Распоред на откривање 

o Комуникациски елементи: Вертикални и хоризонтални елементи за 
комуникација 

o Столарија 

o  Архитектонски детали 

‒  Планови 

‒ Извоз на КТИ ( конторла на текот на информации- IFC, information Flow Control) и 
софтвер за пребарување и идентификување судири меѓу структурите и објектите: 
‘ACCA’ и ‘BIM Viewers’ 

‒ Споредба на мерењата помеѓу ‘IFC Viewers’ . 

Овoj модул е насочен кон персоналот на Дизајнерски студии или Техничка канцеларија, 
како и за луѓе кои се во архитектонското биро и кои одлучуваат за планирање на 
проектот и буџетот. 

Модулот се работи главно со пакетот ACCA, но има континуирани референци на 
комплементарни софтверски решенија како Revit, Navisworks, Solibri Model Viewer, Tekla 
BIM Sight, TCQ2000 и Presto Cost-it, со помош на ‘чистење’ на апликациите ‘Allplan’ од 
‘Nemetschek’ и ‘OpenBuildings’ од ‘Bentley’. 

 

4.3.3. Информации за модел на животниот циклус (фаза на изградба)) 

Третиот модул ги опфаќа следниве области: 

‒ Процеси и работни текови; 

‒ Можностите на БИМ градежништвото; 

‒ Привремени игри. 3D следење. Координација на модели. IFC – Information Flow 
Control; 

‒ БИМ Менаџер за градежништво 

‒ Проект за извршување на БЕП- БИМ, 

‒ Колаборативни ИПД модели за градење;  

‒ 5Д мерења и буџети; 

‒ БИМ софтвер за градба: Navisworks, Vico, ACCA... 

‒ ЛЕАН градежништво; 

‒ Клучните точки за подобрување на процесите, благодарение на БИМ; 
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‒ БИМ понуда, ефикасност и транспарентност. Промена на деловниот модел; 

‒ 7Д, Управување со објекти. COBIe; 

‒ Модели за негово управување и експлоатација; 

‒ Како вистински изграден (Real As-built), важноста на LOD 500. Информации за 
селекција во рамките на Како вистински изграден (Real As-built); 

‒ Индустризирана градба ММЦ, современи методи на градба. Студии на случај. 

Овој модул генерира база на знаење и вкупни способности, така што секој 
професионалец поврзан со градежни активности, неговиот проект и неговиот 
менаџмент може да ја развива својата активност на основно ниво. 

Модулот  ја заснова својата активност на учење според методот на случај. Теорија 
опфаќа 10% од времето, додека остатокот е поделен на 25% за функционални вештини 
(основно познавање на софтвер и хардвер), 30%  за  процедурални вештини 
(колаборативни процеси, работни текови и модели за вработување), 35% за можност за 
управување со 3Д дигитални модели во различни димензии на БИМ.  

10-те димензии на БИМ и Леан методологија за градба се широко оркестрирани и 
направени за да се обезбеди целосно внесување на учесникот во дигиталното градежно 
опкружување во која било географска култура. 

 

4.3.4. Информации за модел на животниот циклус (фаза на одржување и 
работење) 

Четвртиот модул ги опфаќа следниве области: 

‒ Значењето на БИМ кога зборуваме за Управување со објекти; 

‒ Студија на случај: Примена на БИМ во седиштето на АДСДП; 

‒ БИМ од визијата за Управување со средства и објекти; 

‒ Можност што не можеме да ја изгубиме. Упатства за БИМ за Управување со 
објекти; 

‒ Сопственици и менаџери на средства и нивните три стандарди за комуникација 
помеѓу светот на АЕК и светот на работењето и одржувањето:   

IFC (Industry Foundation Classes)  и ISO 16739: 2013, Industry Foundation Classes 
(IFC), BCF (BIM Collaboration Format) во однос на IFC 2x3 or IFC4 DTV and COBie 
(Construction Operations Building Information Exchange).  
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‒ ISO 19650: Организација и дигитализација на информации за згради и цивилни 
градежни работи, вклучително и Информатичко моделирање на градби (БИМ) - 
Управување со информации користејќи Информатичко моделирање на градби. 

‒ Концепти и принципи. Важен е дека овој стандард е поврзан со ISO 55000 AM; 

‒ Фаза на испорака на средствата; 

‒ Оперативна фаза со средствата; 

‒ Збир на својства на животната средина: ‘Pset_EnvironmentalImpactIndicators, 
Pset_environmentalimpactvalues’ 

‒ Збир на својства поврзани со состојба и рок на траење: ‘Pset_condition, 
Pset_servicelife’ 

‒ Збир на својства поврзани со производот и неговата гаранција: 
‘Pset_manufactureroccurrence, Pset_manufacturertypeinformation, Pset_warranty’. 

 

За да се создаде успешна зграда со високи перформанси, потребен е и интерактивен 
пристап кон процесот на дизајнирање. Тоа значи дека сите засегнати страни - сите 
вклучени во планирањето, дизајнирањето, користењето, градењето, работењето и 
одржувањето на објектот - мора целосно да ги разберат проблемите и грижите на сите 
други страни и да комуницираат тесно во текот на сите фази на проектот. 

Управувањето со одржувањето, како јавни, така и приватни згради и инфраструктури, во 
англо-саксонската област стана клучен аспект на циклусот на градбата. 

Во другите култури, одржувањето има потреба од важен начин да се разбере дека има 
некои барања на сопственици или менаџери кои можеби се поважни од просторот и 
тоа ќе услови трошење повеќе време од времето поминато во фазата на планирање, 
проект или изградба. 

Кој треба да биде на маса на почетокот на еден проект за да обезбеди интегриран 
тимски процес? Секој проект е уникатен и бара тимот и искуството да се прилагодат на 
целите на проектот. Тимот може да вклучува, но не е ограничен на: Архитект, Пејзажен 
архитект на, Сопственик, Клиент, Станари, Инженери, Програмери, Дизајнери на 
ентериер, Изведувач, Специјалисти (Безбедност, Телекомуникации, Акустика, 
Лидерство во дизајно на енергетика и животната средина (LEED) АП, Членови на 
заедницата или други заинтересирани, Операции и персонал за одржување и други, 
како на пример, Купувач на недвижнини. Патрик Меклејми јасно стави до знаење дека 
фазата на одржување и работење е примател на сите напори што беа направени за 
време на неговиот проект и изградба - тој додаде дека треба да започнеме да 
размислуваме за „составување“, а не за „градба“ за да го олесниме тоа одржување. 
Концептот БИМ-БАМ-БУМ дефиниран од МекЛејми беше елоквентен. 
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4.3.5. Моделирање на енергетска ефикасност во БИМ 

Петтиот модул ги опфаќа следниве области: 

‒ Визуелизација и мониторинг: Управители и крајни корисници; 

‒ Податоци за животна средина за моделот БИМ; 

‒ Како да се проверат параметрите за удобност и да се зголеми енергетската 
ефикасност; 

‒ Симулации за  температура и потрошена енергија;  

‒ Како менаџерите на БИМ можат да симулираат, искористувајќи ги податоците за 
реални временски услови, профилите на температурата во просториите на 
зградата или потрошената енергија во одреден период; 

‒ Да се провери целокупната ефикасност на зградата;  

‒ Преку апликации за подигање на свеста на корисниците, како да се извести за 
лошите однесувања;  

‒ Симулации за распоред на оптоварување: искористете ја оваа симулација за да 
процените дали промената во распоредот на циклусот на греење ќе го обезбеди 
истото ниво на удобност; 

‒ Податоци во реално време обезбедени од сензорите на IoT-Internet of things 
(Интернет на нештата); 

‒ Моделирање на реновирање: извршете симулации за проценка на дејствата за 
реновирање; 

‒ Споредба на ефикасност на градење; 

‒ Не наметнувачко наблудување на оптоварувањето: експлоатирајте ги 
напредните техники за наблудување на оптоварувањето на натраптички апарати 
(NIALM) за минусираат од електричната енергија; 

‒ Градење на моделирање и надгледување на енергијата преку интеграција на 
“IoT”  уредите и моделите за информации на градба. 

БИМ влезе целосно во светот на индустриското инженерство. Доколку за прв пат беше 
замислен како програма за архитектонски дизајн, БИМ брзо ги демонстрираше своите 
ваучери од областа на инсталациите. 
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Консултантот за инсталација има можност да пресметува и мери услуги во БИМ и оваа 
додадена вредност го претвора Информатичкото моделирање на градби во генератор 
на нов пазар. 

Целта на овој модул е да ги запознае индустриските, граѓанските, електричните 
инженери за значењето и потенцијалот на околината на БИМ;  

Преку различни студии на случаи, ќе се види како се вградува и се користи во многу 
различни проекти: блок куќи, индустриска фабрика и анализа за тоа како околината на 
БИМ може да се програмира и параметрира за да генерира автоматизација. 

Овој модул е насочен кон секторот што се состои од индустриски, механички, 
електрични, водоводни (МЕП), консултанти за објекти и инсталациони техничари. 

 

4.3.6. Како да се спроведе БИМ 

Шестиот модул ги опфаќа следниве области: 

‒ 10 основни чекори за успешно воведување БИМ околина во градежна компанија; 

‒ Практичен случај: симулација на имплантацијата во градежните компании 
учеснички; 

‒ Леан градежништвото и предизвиците на индустрискиот сектор во градежниот 
сектор; 

‒ Можни потреби на ниво на стратегија и на ниво на операција; 

‒ Обука во БИМ за елаборирање на понуди, за производство на услуги; 

‒ Стекнување лиценци; 

‒ Постапки за видовите услуги во БИМ; 

‒ Правни аспекти на БИМ; 

‒ Употреба на БИМ модели за комуникација / маркетинг; 

‒ Дефиниција на профилите на БИМ за вклучување на персоналот; 

‒ Имплантација на БИМ преку 9 фази: 

o ФАЗА 1: Анализа на организацијата; 

o ФАЗА 2: Избор и приоритет на услугите; 

o ФАЗА 3: Планирање на имплементацијата на БИМ; 
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o ФАЗА 4: Спроведување на БИМ имплементацијата;  

o ФАЗА 5: Пишување на други планови (аквизиции, човечки ресурси, обука, 
комуникација...); 

o ФАЗА 6: Избор на лиценци и обуки; 

o ФАЗА 7: Одделенија за оптимизација, количини на производи/ услуги; 

o ФАЗА 8: Вработување нови профили; 

o ФАЗА 9: Комуникација на имплементацијата. 

 

Се презентира методологија: дел од претходно знаење за организацијата, што се гледа 
во извештајот за тековниот статус на БИМ во компанијата, ако тоа навистина постои.  

Случајот за усвојување детално се објаснува. Без разлика дали се работи за случај за 
или против примената на БИМ, ако владата одлучи да не стори ништо, технологијата и 
процесите ќе се користат во секој случај, таква е неговата привлечност во оваа фаза. 
Стратегијата првенствено ќе се занимава со управување со неговото усвојување, 
отколку со правење случаи.  

БИМ-програмите во суштина се менување на иницијативите за управување за кои се 
потребни цели, ресурси, проекти, интензитет, успеси и време. Неговото широко 
распространето усвојување има нарушувачко влијание слично на искуството низ 
различните сектори кои ја прифатиле дигиталната технологија во последните 20 години. 
Лекциите научени од овие искуства би укажале на тоа дека владата и компаниите треба 
да преземат водство во утврдувањето мерки за управување со неговото усвојување. На 
овој начин деловните субјекти можат да планираат промени отколку да сфатат дека е 
веќе предоцна и немаат капацитет да придонесат за индустријата и да заработуваат за 
да опстанат.  

Модулот е заснован во Систем за управување со проекти врз основа на ISO21500-
PMBOK. 

 

4.3.7. Работа на БИМ-модел (носители на одлуки) 

Седмиот модул ги опфаќа следниве области: 

‒ Која би била нашата дефиниција за БИМ; 

‒ Дефинирање на Леан градежништвото; 

‒ Дефинирање на ИПД-Интегрирана испорака на проект; 

‒ Одржливост; 
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‒ Индустријализација; 

‒ Бодување на вашите перформанси во БИМ; 

‒ Деловна вредност во текот на целиот животен век на капиталните средства; 

‒ Дијаграм за секвенца и влијание  на одлуките;  

‒ Софтверски алатки, функционални спецификации, образец за проценка; 

‒ Унапредување на интероперабилноста за индустријата за капитални проекти. 

Замислете силно автоматизиран проект и околина за управување со објекти, 
интегрирани во сите фази на животниот циклус на објектот. Ова е визијата на овој 
модул.  

Идното опкружување е онаму каде што информациите се достапни по барање, каде и 
кога и да е потребно за сите заинтересирани засегнати страни. Ваквото интегрирано 
опкружување може да им овозможи на сите партнери во проектот и функциите на 
проектот да се поврзат - веднаш и безбедно - со сите операции и системи.  

Ова драстично ќе ги намали времето и трошоците за планирање, дизајнирање и 
изградба. Системите за планирање базирани на сценарија и алатките за моделирање ќе 
овозможат брза, точна проценка на сите опции, што резултира во најдобар баланс на 
способност и економичност.  

Новите материјали и современите методи на градба ќе ги намалат времето и трошоците 
за изградба и значително ќе ги прошират перформансите на објектот, функционалноста, 
естетиката, достапноста, одржливоста и реагирање на деловните потреби кои се 
менуваат. 

Модулот е упатен кон менаџери или директори од кои зависи техничката и економската 
иновација за промоција на недвижен имот или средства, без разлика дали е во 
нејзиното зачнување, проект, градба, управување, работење или експлоатација по 
приватна или јавна промоција, зграда или инфраструктура. 

 

4.3.8. Работа на БИМ модел (индустрија и производители) 

Осмиот модул ги опфаќа следниве области: 

‒ Истражување на ‘Напредна архитектура и градежништво 4.0. БИМ’ како 
решение; 

‒ Која би била нашата дефиниција за БИМ; 

‒ Дефинирање на Леан градежништвото; 

‒ Дефинирање на ИПД-интегрирана испорака на проект; 

‒ Зошто градителите и индустријалците имаат потреба од БИМ? 
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‒ Скенирање случаи на апликација користејќи 3Д ласерска технологија во 
индустриски средини; 

‒ БИМ екскурзија, патување до објектот; 

‒ ... и после БИМ што? Управување со одржувањето; 

‒ Влез во БИМ за производителите на производи. Стандардизација на 
документацијата за објектите и оптимизација на инвестициите и стандардот 
‘eCOB’. 

Градежниот инженерски сектор бележат големи промени и сите агенти на секторот 
‘АЕКО’ мора да мигрираат кон процесите и стандардите на БИМ за да ја одржат својата 
конкурентност на локалниот и меѓународниот пазар. 

Понудите за работа во јавни згради мора да содржат барања за БИМ, а од друга страна, 
сопствениците и приватните промотори - особено оние поврзани со важни национални 
и странски проекти - и идните оператори на големи градби (болници, хотели, спортски 
сали ...) и инфраструктурите (автопати, пристаништа, аеродроми, железнички линии ...) 
веќе воведуваат и бараат употреба на БИМ методологија во нивните проекти. 

Целта на модулот е да се претстави што е БИМ, како да се имплементира, кои алатки се 
неопходни (хардвер, софтвер и системи) и како оваа нова методологија ќе придонесе за 
трансформирање на начинот на проектирање, градење и одржување згради и 
инфраструктури. 

Се однесува на индустриски производители на градежна опрема и материјали и 
потребите на пазарот за нивните производи во набавките за јавни проекти според 
барањата на БИМ, за планерите на просторот и приватните граежни фирми или преку 
посредниците кои работат со БИМ (архитекти, инженери, дизајнери на ентериер, 
урбани планери...). 

4.4. Патоказ за обука 

Прелиминарниот распоред за обука се состои од клучни активности од програмата за 
обука. Распоредот на обука ќе продолжи да се развива во текот на проектот и 
достапноста на дополнителни детали за обуката. Проценката на потребите за обука, 
Наставна програма за обука и Следењето за развој на содржини се клучни инпути за 
креирањето на детален распоред за обука.   

Табела 7 - Патоказ за обука 

Активности Опис Одговорен Датум на целта 

План за обука 
Развивање на распоред за обука на 
високо ниво 

Водач на обука Февруари 2020 

Материјали за обука Развивање на контури на курсот 
Водач на обука / 
развивач на обука 

Април 2020 
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4.5. Евалуација на обуката 

При проценка на ефективноста на обуката, информациите ќе бидат извадени од 
следниве области: 

 Резултатите од тестовите за компетенции завршени од страна на учесниците во  
обука на крајот на секој модул; 

 Повратна информација од учесниците на крајот на секој модул; 

 Повратна информација од обучувачите за проблеми со обуката или лица со кои 
се соочиле со тешкотии во учењето; 

 За поддршка на процесот на евалуација, на учесниците ќе им биде обезбеден 
линк за анкета за да пополнат пршалник за евалуација на обуката. Ова ќе се 
искористи за да се измери реакцијата на учесниците после обуката. 

 

Забелешки: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Анекс 1. Агенда за обука на БИМ на лице место      
(Училница) 

Професионален профил Дневен формат на агенда / обука Практичари Градежници и 
изведувачи 

Број на часови (1 час = 45мин)  
40 часа  
на лице место 

 
40 часа  
на лице место 

 Модул Бр. на 
часови 

Те
о

р
и

ја
 н

а 
Б

И
М

 Основи на БИМ 
и неговите  
10Д димензии 

8 

11.02.2020, Вторник, 111:30:00-
17:00 

Презентација 
(Кафе 11:30-12:00; Ручек 14:00-15:00) 

  

12.02.2020, Среда, 12:00-17:00 

Презентација 
(Кафе 11:30-12:00; Ручек 13:30-14:30) 

  

Р
аз

ви
ва

њ
е 

н
а 

ве
ш

ти
н

и
 

Информации за 
Моделот на 
животниот 
циклус 
(фаза на 
дизајнирање) 

8 

13.02.2020, Четврток, 10:00-13:30 

Практична обука 
 (Кафе 11:30-12:00; Ручек 13:30-14:30) 

  

13.02.2020, Четврток, 14:30-18:00 

Практична обука 
 (Кафе 16:00-16:30; Ручек 13:30-14:30) 

  

14.02.2020, Петок, 10:00-13:30 

Практична обука 
 (Кафе 11:30-12:00; Ручек13:30-14:30) 

  

14.02.2020, Петок, 14:30-18:00 

Практична обука 
 (Кафе16:00-16:30; Ручек13:30-14:30) 

  

Информации за 
Моделот на 
животниот 
циклус 
(фаза на 
дизајнирање) 

8 

17.02.2020, Понеделник, 10:00-
13:30 

Практична обука 
 (Кафе 11:30-12:00; Ручек 13:30-14:30) 

  

17.02.2020, Понеделник, 14:30-
18:00 

Практична обука 
 (Кафе 16:00-16:30; Ручек 13:30-14:30) 

  

18.02.2020, Вторник, 10:00-13:30 

Практична обука 
 (Кафе 11:30-12:00; Ручек 13:30-14:30) 

  

18.02.2020, Вторник, 14:30-18:00 

Практична обука 
 (Кафе 16:00-16:30; Ручек 13:30-14:30) 

  

Како да се 
спроведе БИМ 

4 

19.02.2020, Среда, 10:00-13:30 

Практична обука 
 (Кафе 11:30-12:00; Ручек 13:30-14:30) 

  

19.02.2020, Среда, 14:30-18:00 

Практична обука 
 (Кафе 16:00-16:30; Ручек 13:30-14:30) 

  

Ен
ер

г

ет
ск

и
 

п
ер

ф

о
р

м
а

н
си

  
 
Моделирање на 

8 
20.02.2020, Четврток, 10:00-13:30 

Презентација 
(Кафе 11:30-12:00; Ручек 13:30-14:30) 
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енергетска 
ефикасност во 
БИМ 
 
 

21.02.2020, Петок, 10:00-13:30 

Практична обука 
(Кафе 11:30-12:00; Ручек 13:30-14:30)   

  
Испит 

4 
(онлајн) 

16.03.2020, Понеделник 
10:00   

 
 
 
 

АНЕКС 2: МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБУКАТА 

o СЛАЈДОВИ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА МОДУЛИТЕ 

o ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА СЕКОЈ ДЕН од ОБУКАТА 

o ЛИТЕРАТУРА 

o ИСТРАЖУВАЊА 

o СТУДИИ НА СЛУЧАЈ 

o ЛИНКОВИ ЗА РЕЛЕВАТНИ ИНФОРМАЦИИ 

o ACCA SOFTWARE- Лиценца 

 

 



BIM Training 11-24.02.2020

Project TRAINEE 1

Програма бр. 1. 1

БИМ за практичари
Инженери, архитекти и техничари

40 часа обука на лице место
Игнаси Перез Арнал, BIMAcademy.es

Центар за управување со знаења и вештини

Во организација на:

This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under grant
agreement No 785005

BIM for Practitioners

Цели на БИМ обуката
5 БИМ КИП-а (KPIs) се дефинирани како:

Кој сме во БИМ Поради што 
правиме БИМ

Кога правиме 
БИМ

Зошто правиме 
БИМ

Како правиме 
БИМ

Разбирање на нашата 
работа, нашите улоги, 
нашите одговорности, 
нашите задачи, 
нашите атрибуции, 

Разбирање на нашата 
работа, нашите улоги, 
нашите одговорности, 
нашите задачи, 
нашите атрибуции, 

Разбирање на нашата 
работа, нашите улоги, 
нашите одговорности, 
нашите задачи, 
нашите атрибуции,  

Разбирање на нашата 
работа, нашите улоги, 
нашите одговорности, 
нашите задачи, 
нашите атрибуции, 

Разбирање на нашата 
работа, нашите улоги, 
нашите одговорности, 
нашите задачи, 
нашите атрибуции, 
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Модул бр. 1 БИМ за практичари

Времетраење EvaluationLearning UnitsЕКТС еквивалент

40 часа
10 Сесии
3 часа за сесија на 
лице место
1 час на ден на 
комплементарна 
пракса

1 ЕКТС= 25 часа
40 часа 1,6 ЕКТС

10 Единици за учење 1 Пред-евалуација
30 Активности за учење
10 Евалуации

This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under grant
agreement No 785005
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БИМ за практичари
Наставна единица  бр. 01

Активност 01 ЕвалуацијаАктивност 03Активност 02

А. Објаснување на курсот
Б. Себе објаснување
В. Пред-евалуација

Г. Што значи 
продуктивност
Д. КИП-а кои ги 
користиме за нашата 
продуктивност
Ѓ. Продуктивноста во 
секторот за 
градежништво

Е. Основи на БИМ. Што е 
БИМ, дефиниции
Ж. БИМ 10Димензии
Во потрага по вашиот БИМ

I. Евалуација бр. 01

This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under grant
agreement No 785005

BIM for Practitioners

01. Дали 
градежниот сектор 
е добар пример за 

продуктивност?

04. Дали БИМ е 
задолжителен во 

Европа?

03. Што е ВДЦ?02. Што е БИМ?

Да

Не

Прилично добар

Еден софтвер

Една методологија

Еден систем на 
градење

Превод од БИМ во 
САД

Симулација на 
градежен процес

Софтвер + хардвер за 
градење

Да

Не

Само се 
препорачува

БИМ за практичари
Наставна единица  бр. 01 / Активност 01 / Пред-евалуација (i)

05. Дали БИМ се 
користи само од 

архитекти и 
инженери?

Се разбира

Апсолутно не

Подобро е ако тие го 
насочат БИМ 
проектот
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06. Дали Леан
градежништво е 
нешто што треба 
да се примени во 
БИМ проект? 

09. Дали постои ISO 
регулатива за БИМ?

08. Што значи 
ЦДЕ?

07. Дали еден проект 
е подобар со БИМ и 

без ИПД или 
подобро е да има 

ИПД проект без 
БИМ?

ДА

Не

Сосема корисно

Подобро БИМ без 
ИПД

Подобро ОПД без 
БИМ

Не е важно

Барања за Градежен 
дигитален работодавец

Заедничка околина за 
податоци каде што 
работат сите засегнати 
страни
Европски советодавен 
совет за развој за 
градежништво

Не, тоа е во процес

Не, никогаш нема да 
постои затоа што тоа 
е процес на градење
Да, и тоа е бројот 
19650

БИМ за практичари
Наставна единица  бр. 01 / Активност 01 / Пред-евалуација (ii)

10. Дали  ‘Отворен 
БИМ’ e нешто 
корисно?

Подобро е да се 
работи со Затворен 
БИМ

Апсолутно не, 
всушност не постои

Не е корисно, тоа е 
апсолутно неопходно

This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under grant
agreement No 785005

BIM for Practitioners

Контекст

Што е продуктивноста

Што е продуктивноста?

Дали градежништвото е индустријализиран сектор?

Дигитализацијата е клучот во следниот милениум

БИМ за практичари
Наставна единица  бр. 01 / Активност 02 / Објаснување на курсот
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This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under grant
agreement No 785005
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Како документ за комплементарно 
учење го имате овој извештај > 

LU01 A02 2_McKinsey Reinventing construction A route to higher productivity
LU01 A02 2_McKinsey Реинвентирање на градежништвото, пат кон поголема 
продуктивност
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БИМ за практичари
Наставна единица  бр. 01 / Активност 02

д. Што значи дигитализацијата?
КИП-а што ги користиме за вашата 

продуктивност

This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under grant
agreement No 785005
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https://www.ril.fi/media/2019-en/2019-wbde/wdbe2019-randy-deutsch.pdf
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Дали индустријализацијата е новиот 
клучен момент на градежниот 
сектор?
Еден пример, едно искуство

This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under grant
agreement No 785005
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14
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15

This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under grant
agreement No 785005
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16

ИНСТАНТ 
СОСТАВУВАЊЕ

Секој дел се крева на 
место со кран. 
Работниците користат 
материјали на модулот за 
брзо поврзување на 
цевките и жиците.

На градилиште, 
крановите ги 
дигаат модулите 
горе за монтажа 
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17

СТОЛБОВИ ШТО 
СЕ МОНТИРААТ
Дизајнот на Брод успешно 
поминал тестирања за земјотрес 
од 9,0 степени. Причина: овој 
уникатен дизајн на колони, со 
дијагонална заграда на секој крај 
и јазичиња што завртуваат во 
соседните подови.

This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under grant
agreement No 785005
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18

МАЗЕН ФИНИШ
Добро изолираните панели и 
прозорци се поставуваат со кран. 
Резултатот има недостиг на 
архитектонска талент, но ја 
подобрува брзината на градба и 
безбедноста на локацијата.
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19

Предизвици

• Скептицизам од архитекти и 
дизајнери

• Недоверба на префабрикувања

• Недостаток на свесност за 
животната средина

• Постојано рафинирање на 
производниот процес и стремејќи 
се кон оптимизирање на 
карактеристиките на материјалите

Таму каде што има предизвик, таму има промена

Промени

• EPC деловен модел

• Услов за владин мандат

• CTS нови материјали

This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under grant
agreement No 785005

BIM for Practitioners

Контекст

Што е БИМ

Историја на БИМ

Дефиниции

БИМ за практичари
Наставна единица  бр. 01 / Активност 03 / Објаснување на курсот
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БИМ

Тоа е акроним (од англ.) за Информатичко моделирање на градбите

+     +

Градба                           Информатичко Моделирање
Building                            Information                      Modelling

This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under grant
agreement No 785005

BIM for Practitioners

Што е БИМ? 

Според Националниот БИМ стандард — ”U.S., 
BIM” се дефинира како :

“Дигитално прикажување на физички и функционални 
карактеристики на еден објект. Како таков, служи како заеднички 
ресурс на знаења за информации за еден објект што претставува 

сигурна основа за одлуки за време на неговиот животен циклус од 
почетокот, па натаму.”
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Структурно, тоа е застапеност на зграда во однос на дизајнот и 
стварите или предметите од реалниот живот.

Функционално, како и повеќето технологии денес, тој служи 
како метод на комуникација и извор на информации до кој 

лесно може да се пристапи. Можете да ажурирате модели и да 
направите измени и многу побрзи чекори преку БИМ.

Од аспект на однесувањето, БИМ ни покажува како една 
зграда ќе комуницира со нејзината околина, промовирајќи ја 

транспарентноста и одржливоста.

К
о
р
и

с
т

Операција

€70

БИМ БАМ БУМ!
Состав

€20

Време

Дизајн

€1
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БИМ како нова можност
за архитекти и инженери
Отворете го документот наречен:
LU01 A02 6_ BIM-Back in the Driver's Seat by Gábor Bojar.ppsx

This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under grant
agreement No 785005

BIM for Practitioners

Основач на ГРАФИСОФТ
Пронаоѓачот на БИМ
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Ѕирнете го овој документ

Отворете го документот наречен:
LU01 A02 6_ BIM-Back in the Driver's Seat by Gábor Bojar.ppsx

This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under grant
agreement No 785005

BIM for Practitioners

Кажете ни сега: кои улоги на 
професионалци се подобрени 
поради БИМ?

Отворете го документот наречен:
LU01 A02 6_ BIM-Back in the Driver's Seat by Gábor Bojar.ppsx
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Првата димензија е

Имплантација

This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under grant
agreement No 785005
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Закони, мандати, протоколи, интерни 
бели книги, стратегии… значи текстовите 
се неопходни :

Имплантација
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Втората димензија е

Работни текови

This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under grant
agreement No 785005
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Усогласување, процеси, прирачници, 
набавки, договори…
така што дијаграмите се неопходни за 
спроведување:

Работни текови
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Планирање, дизајн, скицирање, 
профилирање, цртежи, моделирање, ВИ-
дизајн, параметрија ... така што се неопходни 
тома подобро да комуницираме и потоа да 
користиме:

3Д Дизајн

This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under grant
agreement No 785005

BIM for Practitioners

Пред-конструкција, конструктибилност, 
симулација ... сите тие се неопходни за да се 
поправат дизајниите преку:

Откривање судир
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Планирање, програмирање, систем на 
последни планери, закажување, истовремена 
обработка, спирализирање, критичко 
движење, следење… се неопходни за да бидат 
вклучени во:

4 Д-Време

This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under grant
agreement No 785005
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Истражување на количини, Определувањето  
на големинаta, мерење,
точни податоци, инвентар ... така што 
броевите се неопходни за да бидат вклучени 
во:

5Д-Буџет
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6Д-ориентација, енергетски придобивки, 
потрошувачка на вода, сива енергија на 
материјали, изолација, акустика, емисија 
на CO2, мобилност ... се неопходни за да 
се добие:

Одржливост

This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under grant
agreement No 785005
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7Д-Најрелевантниот КИП за употреба на 
БИМ е нејзината врска со :

Управување со средства
& Управување со објекти
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8Д-Дали знаете дека Секторот за 
градежништво е оној во кој има повеќе 
повреди и смртни случаи предизвикани од 
лошо спроведување на мерки поврзани со:

Здравје и Безбедност

This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under grant
agreement No 785005
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9Д-Управувањето Леан беше развиен како 
систем на производство на Тојота по Втората 
светска војна. CANDO (чистење, организирање, 
уредност, дисциплина, тековни подобрувања) 
што стана основа за својот 5S систем биле 

потребни 70 години за да се претвори во :
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MMC е новиот концепт кој ги опишува
современите методи за градба.
Постојат пет: волуметриска градба ■ ПОД■

панелизирани системи ■ суб-склопови и 
компоненти ■ MMC- базирани на лице место
и сите укажуваат на тоа :

Десеттата димензија е
индустријализираното градежништво

This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under grant
agreement No 785005

BIM for Practitioners
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https://www.archdaily.com/888727/what-is-bim-and-why-does-it-seem-to-be-fundamental-in-the-current-architectural-design
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АКО САКАТЕ НЕШТО ПОРАЗЛИЧНО, 
МОРА ДА НАПРАВИТЕ НЕШТО ПОРАЗЛИЧНО

НИКОГАШ НЕМА ДА ПОСТИГНЕТЕ НЕШТО ПОРАЗЛИЧНО
ПРАВЕЈЌИ ГО ИСТОТО.

НЕМА ДРУГ НАЧИН ДА ЈА ПОСТИГНЕТЕ РАЗЛИЧНОСТА.

This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under grant
agreement No 785005
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Контекст

Како да го сертифицирате нивото на БИМ

Неопходност да се промени начинот на сертифицирање на луѓе и 
компании

Евалуација преку самопроценка на БИМ

БИМ за практичари
Наставна единица  бр. 01 / Евалуација бр. 01 / 

Објаснување 


